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Nyhedsbrev juni 2020 
 

Generalforsamling 2020 

Der blev afholdt generalforsamling tirs-
dag d. 10. marts 2020 på idrætscenter 
Vest med 44 stemmeberettigede frem-
mødte. Referatet kan læses sidst i ny-
hedsbrevet. 

Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlem-
mer for en toårig periode.  
- Philip Doolan blev genvalgt. 
- Anne Marie Steffensen (TUT) blev gen-
valgt. 
- Allan Knudsen, der er i bestyrelsen i ste-
det for bortrejste Martin, er på valg om 1 
år. 
- Per Halgaard blev valgt. 

Valg af 2 suppleanter for en etårig peri-
ode. 
- Kristina Päivinen Englev blev valgt. 
- Selma Fage Pedersen blev genvalgt 

Referatet af generalforsamlingen samt 
årsrapport (regnskab og budget), be-
retning og slides kan læses på vores 
hjemmeside. Referater fra bestyrelses-
møder de sidste 5 år kan også læses på 
hjemmesiden.  

Siden sidste ”rigtige” nyhedsbrev ud-
kom i november 2020, har der været 
bestyrelsesmøder den 2.1.2020, 
5.2.2020, 10.3.2020 og 13.5.2020. 
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Anne Marie Steffensen (TUT) har efter-
følgende - af helbredsmæssige årsager 
- valgt at stoppe i bestyrelsen. Det er vi 
kede af i bestyrelsen, da TUT har 
mange års erfaring og dermed historie 
med bestyrelsesarbejde i Ellebæk 1. 
Men vi forstår også godt beslutningen. 
 
Tusinde tak for din indsatsJ 
 
Vi skal have valgt en ny sekretær og 
næstformand på det førstkommende 
møde den 17. juni. 
 
Vi glæder os til at byde velkommen til 
suppleant Kristina. Vi ser frem til sam-
arbejdetJ 
 

Sct. Hans festen ved bålpladsen afly-
ses i år pga. Covid 19. Det er vi kede 
af, men vi må følge reglerne og vi kan 
heller ikke forsvare måske at være 
medvirkende til at sprede virussen.  
Men vi ses i 2021J 
 

Asfalt og belægninger i 2020 

Vi har gennem flere år drøftet renove-
ring af veje og stier i vores område. 
Hele processen er blevet forsinket, fordi 
vi har ventet på, at Vestforsyning skulle 
gennemføre udskiftning af fjernvarme-
ledninger i vores område. Det er nu 
sket alle steder med undtagelse af 
Bachsvej, hvor Vestforsyning endnu 
ikke har udmeldt en tidsplan for ud-
skiftning af varmeledningerne. På gene-
ralforsamlingen viste vi en beregning 
på, hvor meget udskiftning af asfalt, 
belægningssten og plantning af nye 
vejtræer vil koste for følgende veje: 
H.C. Lumbyes Vej, Lange Müllers Vej, 

Laubsvej og Griegsvej. Beregningen 
bygger på pris-erfaringer fra Ejerlauget 
Ellebæk 3, hvor man har skiftet asfalt 
og belægninger på en del veje i 2019. 
Beregningerne er naturligvis behæftet 
med en del usikkerhed, da vi ikke ken-
der priserne her i 2020. 

Vores beregninger viser, at en udskift-
ning, af asfalt på veje og stier, udskift-
ning af belægningssten og plantning af 
nye vejtræer vil løbe op i næsten 7 mio. 
kr. Uden vejtræer er prisen knap 5,5 
mio. kr. Vi har endnu ikke taget beslut-
ning om vejtræer. Vi har hensat (op-
sparet) ca. 3,5 mio. kr. til formålet, så 
vi kan ikke forny det hele på én gang. 

 
Veje med og uden træer på Laubsvej 

 
Vi vil i løbet af juni sende en anmodning 
til tre entreprenørfirmaer om tilbud på 
renoveringen, så vi lige efter sommer-
ferien kan tage beslutning om, hvilke 
veje vi har råd til at få renoveret. Og få 
arbejdet igangsat her i 2020! 
 

Grønne områder og legepladser 

I 2020 skal der bl.a. laves følgende på 
de grønne områder og legepladser. Det 
har vi besluttet efter en fælles gåtur 
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med gartnerne og efter henvendelser 
fra beboere.  

• En del træer i hele området beskæ-
res, så gartnerne kan køre under 
dem med græsslåmaskinen. 
 

• Ukrudtet ved frugtplantagen ved Bir-
kelundstien/Lange Müllers Vej fjer-
nes.  
 

• Et fodhegn på Griegsvej op mod vol-
den mod Beethovensvej repareres. 
  

• Bag Lange Müllers Vej og H.C. Lum-
byes Vej ud mod Sortestien er der 
fjernet nogle få ”nødlidende” træer - 
gartnerne rodfræser efterfølgende. 

 
 

 
Bag Lange Müllers Vej ud mod Sortestien 

 
• Vi vil endvidere bede gartnerne om et 

overslag på, hvor meget det vil koste 
at fjerne alle de selvsåede træer og 
buske mellem de store træer i ”små-
skovene” bag Lange Müllers Vej og 
H.C. Lumbyes Vej. 
 

• De restende tre kabeltromler på Pi-
ratlegepladsen er fjernet, da de var i 
en dårlig stand. 
 

• Den nye bøgehæk foran Bachsvej 40-
44 luges og der påfyldes ekstra jord. 

• Fodhegnet ved Kuhlausvej tæt på 
Birkelundstien er råddent og fjernes. 
 

 
Fodhegn på Kuhlauvej 

 

• To træer på Hartmannsstien fjernes, 
da de står meget tæt på en hæk. 

 

Træer ved Hartmannsstien 
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Kontingentbetaling ved flytning 

Vi får jævnligt henvendelser fra bebo-
ere, der har solgt huset og har glemt at 
afmelde betalingen hos betalingsser-
vice. Som der står på vores hjemme-
side, så besluttes størrelsen af det år-
lige kontingent af generalforsamlingen i 
marts måned og opkræves pr. 1. maj 
samme år. 
Den, der står som ejer den 1. maj, er 
ansvarlig for betaling af kontingentet. 
Beløbet dækker perioden 1. januar til 
31. december. 
Ved salg af ejendommen i løbet at året 
deles kontingentet, så hver ejer betaler 
for den periode vedkommende har haft 
ejendommen. 
Mellemværendet mellem ny og gammel 
ejer udlignes over refusionsopgørelsen, 
der normalt udarbejdes af advokaten i 
forbindelse med salget. Vigtigt: husk af 
afmelde betalingen fra netbank (beta-
lingsservice), når du flytter! 

Henvendelse til ejerlauget, hjem-
meside og Facebook 

Har du brug for at kontakte bestyrelsen 
med f.eks. ris og ros, om vedligehold 
eller med forslag til ændringer af de 

grønne områder, så brug kontaktformu-
laren på ejerlaugets hjemmeside. Hvis 
der ikke kan gives svar med det 
samme, bliver henvendelsen taget op 
på næstkommende bestyrelsesmøde. 

På hjemmesiden kan du også se og 
downloade referater fra bestyrelsesmø-
der og generalforsamlinger. Nyheds-
breve, vedtægter, forretningsorden, 
oversigtskort og årsrapporterne med 
budget og regnskab ligger også tilgæn-
geligt på hjemmesiden. 

Ejerlauget har også på Facebook, som 
bruges til at give aktuel information, in-
vitationer til generalforsamling, Skt. 
Hans m.m. Samt fælles kontakt og in-
formation ejerlaugets beboere imellem. 
Eksempelvis er der delt billeder af aktu-
elle begivenheder, glemte sager og cyk-
ler samt gode råd, regler og vejledning 
til beboere. 
 

 

 
Bestyrelsen består af:  

Formand 
Niels Sparvath 
Kuhlausvej 14 
7500 Holstebro 
E-mail: niels.sparvath@hotmail.com  

Kasserer 
Per Halgaard  
Kuhlausvej 11 
7500 Holstebro 
E-mail: pha@miltek.dk 
 

Bestyrelsesmedlem 
Philip Doolan 
H.C. Lumbyes Vej 27 
7500 Holstebro 
E-mail: doolan64@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Allan Knudsen 
Griegsvej 6 
7500 Holstebro 
E-mail: allanknudsen@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Kristina Päivinen Englev  
Bachsvej 136 
7500 Holstebro 
E-mail: engebjerg.englev@gmail.com 



 

 
 

 

Referat fra generalforsamling 2020 
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 18.30 på Idrætscenter Vest 

44 fremmødte 

 

1. Valg af dirigent 
Vagn Rasmussen foreslået- Ingen modkandidater. 
Der laves om på rækkefølgen af dagsordenens punkter uden indvendinger. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Solveig Moesgård og Rie Møller melder sig. 
 

3. Beretning om ejerlaugets virksomhed siden sidste generalforsamling.  
Beretning vedlægges referatet. 

a. Efterfølgende er der en diskussion om selvsåede træer mellem en hæk på Gri-
egsvej og træerne bag piratlegepladsen. Det spørgsmål har tidligere været 
fremme, og ejeren føler sig ikke-hørt. Bestyrelsen har været forbi 2 gange, 
taget billeder, og ikke kunnet se noget, der bør tages hånd. Bestyrelsen vil gå 
en sidste tur, tage en beslutning og så er det ikke noget, der skal diskuteres 
yderligere.  

b. En forespørgsel på, om vi ved, hvornår der skal laves ny fjernvarme på 
Bachsvej, som jo er vældig nødlidende bliver stillet. Vi ved det fortsat ikke, 
men vi ved fra H.C. Lumbyes Vej, at behovet pludselig kan komme. 

c. Spørgsmål om vejtræer og asfalt udskydes til punkt 6.                                                                                
Beretningen godkendes. 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
 
Jørgen gennemgik årsregnskab der har følgende hovedpunkter: 
Indtægter på i alt 705.312 kr. hvoraf der er kontingent på 676.800 kr. og re-
fusion til asfaltarbejder fra Vestforsyning på 28.512 kr. 
Udgifterne er på 552.527 kr. Det er ca. 75.000 kr. mere end budgetteret, 
hvilket skyldes ekstra arbejder vedr. grønne områder. 
Der har været ekstra indtægter i forbindelse med salg af investeringsbeviser 
på ca. 25.000 kr. 
Der fremkommer således et overskud på ca. 178.000 kr. der foreslås henlagt 
til vedligeholdelse af veje og stier. Ved henlæggelse af overskuddet bliver 
egenkapitalen 3.697.536 kr. 

Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen. 
 

 



 

 
 

 

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent samt fastsæt-
telse af, hvor stort et beløb, der skal hensættes til vedligeholdelse af 
veje og stier. 
 
Budget fremgår af årsrapporten der kan ses på Ellebaek1.dk. 
 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra 1800 kr. årligt til 2100 kr. år-
ligt for at få flere midler til vedligeholdelse og udvikling af de grønne områder 
og for at kunne henlægge yderligere midler til renovering af veje. 

 Jørgen gennemgik det udsendte budget, der indeholder en kontingentfor-
højelse på 300 kr. Udgiftsbudgettet er tilpasset et normalt driftsår, men 
med stigninger på grund af stigende omkostninger til kontingentopkræv-
ning og bankgebyrer. 

Der er budgetteret med kontingent på 789.800 kr. og omkostninger på 
518.000 kr. Det giver et overskud på 271.600 kr. 

Niels uddybede behovet for at få flere penge på vedligeholdelseskontoen, 
idet vi står over for at skulle i gang med at lave veje og stier. Et skøn over 
denne udgift ligger på godt 6 millioner kroner. 

Bestyrelsens forslag til budget og kontingent på 2.100 kr. godkendtes. 
 

6. Indkomne forslag 
 Ingen 
 
• Bestyrelsen ønsker drøftelse af vejtræer på boligvejene 
 Da vejene i Ellebæk 1 blev anlagt i 70´erne, var der vejtræer på boligvejene. 

I dag er der kun træer på 4 af vejene på Laubsvej og et par træer på H.C. 
Lumbyes Vej. På en enkelt af boligvejene på Griegsvej er der plantekummer, 
der så vidt vides er placeret af beboerne på vejen. Vejtræer er med til at gi-
vet området karakter, men træernes rødder har også givet en del problemer 
for belægninger og kloak og vækstbetingelserne for vejtræerne er ikke altid 
optimale. Der er derfor kun få vejtræer tilbage. 

 
 I forbindelse med planlægningen af udskiftningen af asfalt og belægningssten 

har vejtræerne været drøftet af bestyrelsen – både fordelene og ulemperne.  
 
 Emnet drøftes, og der fremkom både gode ideer, ønsker om træer, og ønsker 

om ingen træer. Kan man forestille sig buske i stedet for? Områdets særpræg 
nævnes, trafiksikkerhed. Under alle omstændigheder færre træer!  

 Vejenes beskaffenhed og hvilken asfalt, der skal lægges diskuteres.  
 
 



 

 
 

 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
 Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Følgende 

bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
- Philip Doolan, modtager genvalg, genvælges. 
- Anne Marie Steffensen (TUT), modtager genvalg, genvælges. 
- Jørgen Friis ønsker ikke genvalg 
- Allan Knudsen, der er i bestyrelsen i stedet for bortrejste Martin, er på valg 
om 1 år. 
- Per Halgaard opstilles og vælges. 
 

 Valg af 2 suppleanter for en etårig periode. 
Kristina Päivinen Englev vælges. 

 Selma Fage Pedersen genvælges 
 

8. Valg af én revisorer og én revisorsuppleantsuppleant 
Der skal vælges en revisor for en to-årig periode. Knud Erik Holm, Laubsvej 
74 modtog genvalg for perioden 2020-2022  

Der skal vælges en revisorsuppleant for en et-årig periode. Aase Nygaard, 
Laubsvej 28 modtog genvalg. 

9. Eventuelt 
 Bestyrelsen blev rost for det velholdte område. 
 I en snak om hundeposer - igen med indhold - der ligger og flyder, blev tan-

ken om RIO-net over hundeaffaldsbrøndene nævnt som en mulighed. 

 Efter generalforsamlingen serveredes smørrebrød. 

 


